ÖL & CIDER
Fatöl, 40 cl .............................................................................................................................................................. 89:Flasköl, 33 cl ........................................................................................................................................................... 79:Strongbow torr äppelcider, 33 cl, 5,0 % ................................................................................................... 79:Briska päroncider, 33 cl, 4,5 %, ..................................................................................................................... 79:Folköl, 33 cl, 3,5 % ................................................................................................................................................ 55:-

A LL ER G IE R ?

Prata med oss så
hjäl

per vi dig.

ALKOHOLFRITT

SA LL A D ER

valnötter,
variation av betor,
Chèvre Chaud med
inägrett 210:bönor & honungsv

DRINKAR & CHAMPAGN E
Glas Cava 95:French 75 (gin, sockerlag, citron & cava) 148:Gin & Tonic 148:-

LU N CH

Lunch serveras m
åndag- fredag kl.
11.30-14.00
t.om. v49, därefte
r varje dag.
Ny rätt varje dag
inkl. salladsbuffé
, bröd & kaffe.

Alkoholfriöl, 33 cl .................................................................................................................................................
Briska alkoholfria päroncider, 33 cl ............................................................................................................
Läsk & mineralvatten .......................................................................................................................................
Äppelmust ..............................................................................................................................................................

45:45:32:45:-

VITT VIN
2021 Laurent Miquel, Chardonnay/Viogner, Languedoc-Roussillon, Frankrike .................... 90:2021 Eins Zwei Dry, Riesling Trocken, Weingut Leitz, Rheingau, Tyskland ............................. 115:2020 Morgan Bay Cellars, Chardonnay, Morgan Bay, Kalifornien, USA .................................. 135:-

VIN TER NS VEG ETA RIS KA MEN Y

FÖRRÄTTER

Potatis & purjolökssoppa med friterad scharlott
enlök
Rostad pumpa med varm quinoasallad & rökt
Taleggioostsås

Skogssvampsterrin med picklade kantareller, tryffelmajonnäs,
senapsfrön & hasselnötter 185:-

Päron & lingonstrudel med vaniljsås & karamell

glass

Potatis & purjolökssoppa med friterad scharlottenlök 155:Rödbetsgravad lax med bakade betor, gurka, yoghurt,
apelsingel & forellrom 195:-

535:-/pers

Svenska ”tapas”
Rödingröra, gubbröra & rökt renröra 215:-

VIN TER NS FIS KME NY

Ankbröst (160 gram) med morotspuré, belugalinser & rödvinssky
smaksatt med skogsbär 315:-

Varm nyponsoppa med vaniljglass & mandelka

kor

Fjällröding (160 gram) med couscouspärlor, Vongolemusslor,
tomat, sjökorall & vitvinssås 335:-

630:-/pers

Rostad pumpa med varm quinoasallad & rökt Taleggioostsås 255:-

VIN TER NS KÖT TME NY

Skogssvampsterrin med picklade kantareller,
tryffelmajonnäs,
senapsfrön & hasselnötter

EFTERRÄTTER
Päron & lingonstrudel med vaniljsås & karamellglass 155:-

2020 Laurent Miquel, Cabernet/Syrah, Languedoc-Roussillon, Frankrike ............................. 90:2017 Côte du Rhône Les Vieilles Vignes, Domaine Santa Duc, Rhône, Frankrike .............. 135:2019 Gran Sasso, Montepulciano EKO, Caldora, Abruzzo, Italien ............................................... 115:2020 Honoro Vera, Garnacha, Ateca Calatayud, Spanien .............................................................. 125:-

FRÅGA EFTER VÅR ÖL- & VINLISTA!

Rödbetsgravad lax med bakade betor, gurka,
yoghurt,
apelsingel & forellrom
Fjällröding (160 gram) med couscouspärlor,
vongolemusslor,
tomat, sjökorall & vitvinssås

VARMRÄTTER

RÖTT VIN

Varm nyponsoppa med vaniljglass & mandelkakor 135:-

Ankbröst (160 gram) med morotspuré, belug
alinser
& rödvinssky smaksatt med skogsbär

Crème Brûlée med kvällens sorbet 125:-

Crème Brûlée med kvällens sorbet

Osttallrik med marmelad & knäckebröd 155:-

595:-/pers

Chokladtryffel 35:-

G!
N
Å
G
I
L
L
HÅL
LÅNGLUNCH I TOPPSTUGAN...
Vi är givetvis partiska men menar att på Funäsdalsberget finns de längsta
och skönaste pisterna i Funäsfjällen och den klart bästa parken. När det
blåser är det oftast lä på Berget och utsikten från Toppstugan slår det mesta.
Med FunäsGondolen når du också det 3 km långa spåret på toppen med en
mysig lunch i Toppstugan. Även områdets 60 mil skoterspår passerar här.

...LUNCH & FIKA I KÅVAN...
I Kåvan Cafe och gästcenter finns allt som gör att dagen på Berget blir bra. Här
äter ni gott från menyn, värmer er vid brasan, tar med matsäcken, lapar sol på
terrassen och äter nygrillade hamburgare under delar av året. Runt Funäsdalen hittar ni en stor del av områdets 30 mil längdspår. Ladda ner appen ”Spår
& Leder Funäsfjällen”. En tur på sjön kan t ex vara lagom innan after-skin.

...DÄR EFTER RELAX!

M AT SÄ CK

VÅRA KLAS SIKER
Oxfilé (180g) med pommes frites, bearnaisesås & mixsallad 395:lingon 235:Renskav serveras med smörfrästa champinjoner, potatismos & rårörda
Högrevsburgare med sidfläskchutney, picklad lök & gurka, kökets
cheddarost & pommes frites 235:-

dressing,

Från frukostbuffén ka
n du packa din egen
matsäck
för dagens utflykter
och äventyr.
95:- för smörgåspak
et och 75:- för kaffete
rmos.

Från kl 15 startar after-skin i lobbyn och loungen med en lättare meny och
goda drycker. Därefter är alla välkomna för en skön stund i bastun och
jacuzzin (bokas i receptionen). Köp med lite dryck och snacks för att njuta
ännu lite mer. Vi finns i hjärtat av Funäsdalen med närhet till all shopping
och kultur. Missa inte en tur till Härjedalens fjällmuseum och Fornminnesparken.

